
 
 
 
 
 

 
  
 

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o., Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN:  SK1909000000005035044524, 
IČO: 36 007 099,  DIČ: 2020447583,  IČ DPH: SK2020447583 zapísaný v OR OS Žilina,  Oddiel: sro, vl.č.: 3510/L 

        
     

          Všetkým uchádzačom  
- Odpoveď č. 2 na 

otázku uchádzača  
   

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Žiline 
            13.11.2020  Mgr. Viera Blanárová   16.11.2020
   
 
 
VEC: OVS Náhradné diely na autobusy DPMŽ - žiadosť o vysvetlenie 
 - Odpoveď č. 2    
 
Dňa 13.11.2020 ste zaslali k výzve OVS Náhradné diely na autobusy DPMŽ, zverejnenej na 
webovej stránke obstarávateľa 27.10.2020 a aktualizovanej 5.11.2020, žiadosť o vysvetlenie 
súťažných podkladov k položkám – náhradným dielom pre  vozidlá Solaris Urbino 12, a podľa 
Vašich slov, ktoré nie je možné identifikovať podľa katalógu. Uviedli ste poradové čísla a názvy 
12 položiek:  
 
 

P.č. pol Položka – názov ND č. materiálu/kat.č. dopln.ident. odberové mn. 

 

73 Lista stieraca /800mm/ 4420000494   2 

127 Sada oprav.-spodna cast odlucovaca 0516-531901 HAL U0516531901   9 

129 Sada opravarenska /do odlucovaca/ 44253454 42542660 1 

139 Spinac kombinovany U5001859358   3 

150 Stieratko L1000 ARES 4429877 5001018819 1 

172 Tesnenie vyfuku 5001857219   2 

180 Trubka vzduch. PA  pr. 8 2720703   35 

181 Trubka vzduch. PA pr.6 /k.c.ET22951021/ 2720705   25 

198 Vlozka vysusaca WABCO 4420001838   43 

203 Vypustny ventil D18 4420458 4436121014 1 

217 Ziarovka 1,2W 24V celosklenena/do vypinaca/ 3472201000   300 

218 Ziarovka H11 24V 70W 34722011   153 

 
Odpoveď obstarávateľa k otázke č. 2: 
 
Podľa vyjadrenia technického úseku k zisteným skutočnostiam Vás informujeme, že pre vozidlá 
Solaris Urbino 12 doplnil  v stĺpci upresnenenie, idetifikovanie dopytované  položky ND takto:  
 
 



P.č. 
položky  

Položka - názov 
náhradného dielu 

Č.materiálu/ 
Katalógové 
číslo položky Doplnk. 

identifik. 

Predpokladané 
odberové 
množstvo 
položky na 
obdobie 36 

mesiacov v MJ 
(ks)  

Odpove ď na 
dopyt: 
upresnenie, 
identifikovanie 

73 Lista stieraca 
/800mm/ 

4420000494   2 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel. 
Ide o kalalógové 
číslo výrobcu 
vozidlla  Karosa 
B961 

127 Sada oprav.-spodna 
cast odlucovaca 
0516-531901 HAL 

U0516531901   9 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch 
vozidiel.Ide o 
katalogové číslo 
výrobcu vozidla  
Solaris  

129 Sada opravarenska 
/do odlucovaca/ 

44253454 42542660 1 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel. 
Ide o kalalógové 
číslo výrobcu 
vozidla  IVECO 

139 Spinac 
kombinovany 

U5001859358   3 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel. 
Ide  kalalógové 
číslo výrobcu 
vozidlla   Irisbus 
Citelis 

150 Stieratko L1000 
ARES 

4429877 5001018819 1 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel. 
Ide o kalalógové 
číslo výrobcu 
vozidlla  Irisbus 
Citelis 

172 Tesnenie vyfuku 5001857219   2 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel. 
Ide o  kalalógové 
číslo výrobcu 
vozidla   Karosa 
B952 

180 Trubka vzduch. PA  
pr. 8 

2720703-int.č. 
DPMŽ 

  35 Identifikácia je 
zrejmá z názvu 
položky, nie je 
potrebné ju bližšie 
špecifikovať 

181 Trubka vzduch. PA 
pr.6 

2720705-int.č. 
DPMŽ 

  25 Identifikácia je 
zrejmá z názvu 



/k.c.ET22951021/ položky, nie je 
potrebné ju bližšie 
špecifikovať 

198 Vlozka vysusaca 
WABCO 

4420001838   43 č. materiálu je 
katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel 
Ide o katalógové 
číslo výrobcu 
vozidla  Karosa 
B952 

203 Vypustny ventil D18 4420458 4436121014 1 katalógové číslo 
ND, použiteľné 
u viacerých 
typoch vozidiel 
Ide o katalógové 
číslo výrobcu 
vozidla   Karosa 
B952 

217 Ziarovka 1,2W 24V 
celosklenena/do 
vypinaca/ 

3472201000 – 
Int.č. DPMŽ 

  300 Identifikácia je 
zrejmá z názvu 
položky, nie je 
potrebné ju bližšie 
špecifikovať 

218 Ziarovka H11 24V 
70W 

34722011-
int.č.DPMŽ 

  153 Identifikácia je 
zrejmá z názvu 
položky, nie je 
potrebné ju bližšie 
špecifikovať 

 
Zhrnutie: 
 
Obstarávateľ týmto odpovedá na Vašu otázku takto: 

- Dopytované náhradné diely sú bližšie špecifikované v stĺpci upresnenie, identifikovanie 
- V položkách, pri ktorých je odvolávka na iný typ katalógu, sa jedná o náhradné diely 

použiteľné u viacerých typoch vozidiel 
- V položkách 180, 181, 217 a 218 je doplnené červeným textom, že sa jedná o interné čísla 

DPMŽ a identifikácia položky je zrejmá z názvu položky a nie je potrebné ju bližšie 
špecifikovať.  

 
Poznámka obstarávateľa: 
Pokiaľ nemôže uchádzač – navrhovateľ  položku identifikovať, nie je nutné ju naceniť.  
 
         Ing. Ján Barienčík, PhD.  
          konateľ 
 
 
 
Za technický úsek za údaje zodpovedá: 
Ing. Henrich Varecha, PhD.  
 
 
 
 
 


